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Розділ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ КАФЕДРИ
1.1. Загальні кількісні показники про науково-педагогічний потенціал, з них:
№ з/п

1

2

Показники

Кількість

загальна чисельність науково-педагогічних працівників у звітному періоді, усього (осіб)

9

з них,
кандидатів наук

5

докторів наук

1

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб)

2

з них,
чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді

1

чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру в звітному періоді, усього (осіб)
3
з них, із захистом дисертації
4

захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього

5

захищено докторських дисертацій у звітному періоді, усього
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Розділ 2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ
2.1. Загальна кількість науково-дослідних робіт, що виконувались на кафедрі у звітному періоді, з них:
№ з/п

Науково-дослідні роботи, що виконувались

1.

за держбюджетними темами, усього

1.1.

з них,
загального фонду державного бюджету

1.2.

спеціального фонду державного бюджету

2.

за угодами міжнародного співробітництва

3.

за господарськими договорами із замовниками

Кількість,
одиниць

3.1.

з них,
про виконання науково-дослідних робіт

3.2.

про виконання консультативних (наукових) послуг

4

за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього

4

4.
4.1.

з них,
завершених

4.2.

перехідних

4.3.

нових

5.
5.1.

за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього
з них,
зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього

4

7
у т.ч., завершених

5.2.

перехідних

5.3.

2.2. Загальні кількісні результативні показники виконання науково-дослідних робіт у звітному періоді, з них:
№ з/п

Показники

Кількість, одиниць

кількість публікацій (статей), усього

19

1.1.

з них,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України

1

1.2.

за кордоном (у міжнародних виданнях)

1

1.

2.

кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science
для соціо-гуманітарних Copernicus)

3.

кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus, Web of science
для соціо-гуманітарних Copernicus)

4.

кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ)

5.

кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор

6.

кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних виданнях, які мають
імпакт-фактор

7.

опубліковано монографій, усього

7.1.
8.

з них,
за кордоном
опубліковано розділів у колективних монографіях, усього

8
8.1.

з них,
за кордоном

9.

опубліковано підручників

10.

опубліковано навчальних посібників

11.

отримано охоронних документів, усього

11.1.

з них,
патентів на винаходи

11.2.

патентів на корисну модель

12.

отримано свідоцтв авторського права

13.

створено науково-технічної продукції (НТП), усього

13.1.

з них,
нової техніки

13.2.

технологій

13.3.

матеріалів

13.4.

сортів рослин та порід тварин

13.5.

методів, теорій

14.

впроваджено результатів досліджень НТП у виробництво, усього

14.1.

з них,
нової техніки

14.2.

технологій

14.3.

матеріалів

1

1
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14.4.

сортів рослин та порід тварин

14.5.

методів, теорій

15.

впроваджено результатів досліджень НТП в навчальний процес, усього

15.1.

з них,
нової техніки

15.2.

технологій

15.3.

матеріалів

15.4.

сортів рослин та порід тварин

15..5

методів, теорій

16.
16.1.
16.2.
17.
17.1.
17.2.
18.

подано заявок для участі у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання
наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього
з них,
у національних наукових конкурсах
у міжнародних наукових конкурсах
отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання
наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього
з них,
у національних наукових конкурсах
у міжнародних наукових конкурсах
отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових премій

2.3. Загальний перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік
розробок повинен відповідати кількості, що вказана в показнику «впроваджено результатів досліджень у виробництво»)
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Назва та автори розробки
(ПІБ, науковий ступінь,
вчене звання)

№
з/п

1

2

Важливі показники, які
характеризують рівень
отриманого наукового
результату; переваги над
аналогами, економічний,
соціальний ефект
3

Місце впровадження
(назва організації,
відомча належність,
адреса)

Дата акту
впровадження

4

5

Практичні результати, які
отримано ВНЗ від
впровадження (обладнання,
обсяг отриманих коштів,
налагоджено співпрацю для
подальшої роботи тощо)
6

2.4. Опис найбільш ефективної розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств
2.5. Загальний список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у звітному періоді у зарубіжних виданнях,
які мають імпакт-фактор, за формою:
№
з/п
1

Автори розробки
(ПІБ, науковий ступінь,
вчене звання)
2

Назва видання,
де опубліковано роботу

Назва роботи
3

4

Том, номер
(випуск, перша-остання
сторінки роботи)
5

Статті
1
2
Статті, прийняті редакцією до друку
1
2
2.6. Загальний перелік поданих заявок та результати участі в наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання
наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів:

11

№
з/п

Тема науково-дослідної
роботи, що подавалась
на науковий конкурс

1

2

Керівник теми
(ПІБ, науковий ступінь,
вчене звання)

Назва наукового конкурсу,
джерело фінансування

3

4

Результати участі
в науковому конкурсі
(подана заявка / отримано
фінансування на ______ тис. грн.)
5

Національні наукові конкурси
1
2
Міжнародні наукові конкурси
1
2

Розділ 3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ
3.1. Загальні кількісні показники проведення науково-організаційної роботи у звітному періоді, з них:
№ з/п
1.

Показники
Проведено наукових заходів (крім студентських), усього

1.1.

з них,
міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій

1.2.

міжнародних семінарів

1.3.

всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій

1.4.

всеукраїнських семінарів

1.5.

інших

Кількість, одиниць

12
2.

Проведено студентських наукових заходів, усього

2.1.

з них,
міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій

2.2.

всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій

2.3.

інших

3

Участь в редакційних колегіях наукових журналів

4

Участь в організаційних комітетах наукових конференцій

5

Участь в експертних радах, журі

6

Участь в спеціалізованих вчених радах

7

Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах

8

Інше (вказати)

1

1

3.2. Загальний перелік наукових заходів, організованих і проведених у звітному періоді (відповідно до складених Звітів про проведення
наукових заходів (міжнародних, всеукраїнських) кафедрою):
№ з/п
1

Вид (конференція, семінар тощо),
статус (міжнародна, всеукраїнська тощо)
наукового заходу

Тема наукового заходу

Дата
проведення

3

4

2

Наукові заходи (крім студентських)
1
2
Студентські наукові заходи
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1
2
3.3. Участь колективу кафедри в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах наукових конференцій,
експертних радах, журі, спеціалізованих вчених радах тощо:

№ з/п
1

Учасники
(ПІБ, науковий ступінь, вчене
звання)

Вид участи
(в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних
комітетах наукових конференцій, експертних радах, журі,
спеціалізованих вчених радах тощо)

Дата участі

3

4

2

1
2

3.4. Участь колективу кафедри у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах тощо:
№ з/п
1

Учасники
(ПІБ, науковий ступінь, вчене
звання)
2

Назва заходу
(спеціалізовані виставки, ярмарки, форуми тощо)

Результати участі (диплом,
грамота, угода про співпрацю)

3

4

2

Розділ 4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КАФЕДРИ
4.1. Загальні кількісні показники про наукове співробітництво із науковими установами України та закордонними організаціями у
звітному періоді, з них:
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Кількість документів,
в рамках яких здійснюється
співробітництво, одиниць

№ з/п

Показники

1

Співробітництво із науковими установами Національної академії наук України та
національних галузевих академій наук, усього

2

Співробітництво із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською
міською радою, усього

3

Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними організаціями, усього

4

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями, усього

4.2. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками
новітнім обладнанням, тощо )
№ з/п
1

1

Назва
наукового підрозділу кафедри
2

Проблемна науково-дослідна
лабораторія при кафедрі
нормальної і патологічної
анатомії та фізіології тварин

(наукові лабораторії, центри колективного користування

Напрям діяльності
наукового підрозділу кафедри
3

Забезпечення умов для проведення
наукової діяльності; зберігання й
використання обладнання та інших
матеріальних цінностей; сприяння
оновленню
та
удосконаленню
матеріальної
бази
лабораторії;
розширення
наукового
співробітництва із вітчизняними та
закордонними установами з метою
спільного
вирішення
найважливіших наукових завдань і
розширення використання наукових
розробок лабораторії у практичній
діяльності, зокрема – ветеринарній

Опис діяльності наукового підрозділу,
результативність роботи
4

Вивчений вплив розчину полтавського бішофіту на
бактерійну флору шкіри і вмісту органів травлення
тварин; підготовлена і захищена кандидатська дисертація
Кіт А.А. «Вплив розчину полтавського бішофіту на
бактерійну флору шкіри і вмісту органів травлення
тварин» (2013 р.); запропоновані методичні рекомендації
із діагностики, профілактики та заходів боротьби з
мікоплазмозом свиней та методичні рекомендації щодо
застосування розчину полтавського бішофіту в
ветеринарній медицині та тваринництві; одержано
охоронних документів за результатами діяльності
лабораторії:
патент 57118 Україна, МПК (2011.01) С 12 7/00, А61D
99/00 Спосіб приготування екстракту дріжджів як
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медицині та тваринництві.

компоненту
поживного середовища для мікоплазм
/винахідник і власник Бублик О.О. - № u 2010 09333;
заявл. 26.07.2010; опубл. 10.02.2011, Бюл. № 3.;
патент 57119 Україна, МПК (2011.01) С12 7/00, А61D
99/00 Спосіб приготування екстракту дріжджів як
компоненту поживного середовища для мікоплазм
/винахідник і власник Бублик О.О. - № u2010 09335;
заявл. 26.07.2010; опубл. 10.02.2011, Бюл. № 3;
патент № 57832UA: Спосіб корекції біохімічного
гомеостазу поросят-сисунів. МПК А01К 67/00 A01D 7/00
A01K 31/00. Заявлено 13.09.2010; опубліковано
10.032011. Бюл. № 5, 2011., автори: Бердник В.П., Кіт
А.А;
патент № 258841 UA: Спосіб профілактики та
оздоровлення поросят. МПК А01К 67/00 A61D 7/00.
Заявлено 11.10.10; опубліковано 26.04.11. Бюл. № 8,
2011., автор Кіт А.А;
патент на корисну модель № 90668 UA : МПК А61К
39/112 (2006.01). Cпосіб індикації мікроорганізмів роду
Sаlmonella в сировині тваринного походження, птиці та
водної фауни/ О.В. Тімченко, В.П. Бердник, О.І.
Драгуновська, І.В. Райко. 2014 рік.
За результатами наукових досліджень за пройдений
рік Бердник В.П. виступав із доповідями і тезами на
конференціях викладачів ПДАА. Під його науковим
керівництвом
підготовлено і
подано до захисту
дисертаційну роботу Тімченко О.В. на тему: «Біологічні
властивості сальмонел, золотистих стафілококів та
цитробактерій
як
збудників
токсикоінфекцій
і
токсикозів».
На кафедрі створена наукова школа професора
Бердника В.П. в складі: Паутов Ю. Н. (1989), Тітаренко
О. В .( 2005), Киричко О. Б. (2006), Бублик О. О. ( 2013) і
Кіт А. А. ( 2013).
Під науковим керівництвом професора Бердника
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В.П. працюють над дисертаційними темами здобувачі
Шерстюк Л.М. і Щербак В.І. та аспіранти Марченко Т.М.
і Веремієнко Т.М.
Продовжується обробка результатів досліджень,
проведених за останні два роки виконавцями Бердником
В.П., Марченко Т.М., Щербаком В.І. і іншими, із
випробування впливу РПБ на курчат - бройлерів в
умовах лабораторії (88 голів, із яких в конторолі 11) і
господарства (1185 голів, із яких в контролі 635). Крім
того, подібні досліди за ініціативи лабораторії і
консультативної допомоги провели в цей же період також
ветеринарні спеціалісти
Володимир - Волинської
(Луцька область) і Березнянської (Рівненська область)
птахофабрик. Вони дали можливість відпрацювати дози
РПБ та форми і методи його застосування, які органічно
узгоджуються із технологіями виробництва продукції і
забезпечують, порівняно із контролями, вірогідно більші
прирости живої маси тіла курчат – бройлерів.
2

4.3. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної
академії наук України та національних галузевих академій наук

№ з/п

1

1
2

Назва наукової
установи-партнера
2

Форми співробітництва
(спільні структурні підрозділи, тематика
досліджень, видавнича діяльність,
стажування студентів та аспірантів
на базі академічних установ)

Документ,
в рамках якого
здійснюється
співробітництво,
термін його дії

3

4

Практичні результати від
співробітництва
5
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4.4. Заходи, здійснені спільно із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською міською радою, спрямовані на
підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб

№ з/п

Назва наукової
установи-партнера

1

Форми співробітництва
(спільні структурні підрозділи, тематика
досліджень, видавнича діяльність,
стажування студентів та аспірантів
на базі академічних установ)

Документ,
в рамках якого
здійснюється
співробітництво,
термін його дії

3

4

2

Практичні результати від
співробітництва
5

1
2

4.5. Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними та закордонними організаціями у звітному періоді (надати
загальну інформацію про стан наукового співробітництва кафедри: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науковотехнічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку)
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Дані щодо тематики, форм співробітництва із вітчизняними зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за
формою:
Форми співробітництва
Документ, в
(спільні структурні підрозділи,
рамках якого
Назва наукової
тематика досліджень, видавнича
Практичні результати від
№ з/п Країна партнер
здійснюється
установи партнера
діяльність, стажування студентів та
співробітництва
співробітництво,
аспірантів на базі академічних
термін його дії
установ)
1

2

3

4

Співробітництво із вітчизняними партнерами
1

5

6

18
2
Співробітництво із міжнародними партнерами
1
2

Розділ 5. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ
5.1. Загальні показники про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів (коротко описати науково-дослідну
діяльність студентів на кафедрі).
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
№ з/п

Показники

1

2

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього
1.

з них,
самостійно студентами

2.

Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України

3.

Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт

3.1.
3.2.
4.
4.1.

з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами конкурсів студентських
науково-дослідних робіт, усього
з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

Кількість
3

17
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4.2.

– переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-учасників олімпіад, усього

5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.

5

з них: – Всеукраїнських олімпіад
– Міжнародних олімпіад
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього

1

з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад

1

– переможці Міжнародних олімпіад
Кількість студентів, які отримали охоронні документи,

7.
7.1.

з них,
самостійно студентами

Розділ 6. ІНШЕ
Бердник В.П.

Бердник І.Ю.

Киричко О.Б.

Бердник В.П. Визнання заслуг // Здоров’я тварин і ліки.- 2018. №1.- С. 28.
Бердник Василь Петрович // Золотий фонд нації. Vivat, Україно!/ Упорядник В.В. Болгов. 2018. - К.: Українська
конфедерація журналістів.- С. 61.
Бурцева Д.Д., Бердник В.П. Годівля улюбленого кота /Матеріали студентської наукової конференції, 25-26 квітня
2018 р. Том ІІ. – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 204-206.
Лизанець К.Ю., Бердник В.П. Що краще: випас табуном чи стійлове утримання коней? /Матеріали студентської
наукової конференції, 25-26 квітня 2018 р. Том ІІ. – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 227-229.
Нечипуренко В.В., Бердник І.Ю. Біологія бурого ведмедя та особливості його поведінки на волі і в цирку
/Матеріали студентської наукової конференції, 25-26 квітня 2018 р. Том ІІ. – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 243245.
Киричко О.Б., Бердник І.Ю. Комплексність навчального процесу у підготовці лікарів ветеринарної медицини для
сучасного ринку праці /Матеріали 49-ї науково-методичної конференції викладачів і аспірантів «Гармонізація
взаємодії закладів вищої освіти з ринком праці», Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 40-42.
Киричко О.Б., Бердник І.Ю. Комплексність навчального процесу у підготовці лікарів ветеринарної медицини для
сучасного ринку праці // 49-та науково-методична конференція викладачів і аспірантів «Гармонізація взаємодії
закладів вищої освіти з ринком праці» (м. Полтава, 21-22 лютого 2018 р.). Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 40-42.
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Омельченко Г.О.

Дмитренко Н.І.

Шерстюк Л.М.

Щербак В.І.

Дмитренко Н. І. Милі гримаси / Н. І. Дмитренко, Г. О. Омельченко // Всеукраїнська газета для спеціалістів
ветеринарної медицини «Здоров’я тварин і ліки», № 10 (202) Жовтень 2018 – ТОВ «Інтерконтиненталь-Україна»,
Київ, 2018. – С. 24. (1 ст. (0,05 рд.арк.)
Омельченко Г.О., Шерстюк Л.М., Щербак В.І. Запорука успіху – конкурентність спеціальності /Матеріали 49-ї
науково-методичної конференції викладачів і аспірантів «Гармонізація взаємодії закладів вищої освіти з ринком
праці», Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С.
Дмитренко Н. І. Цистит у котів / Н. І. Дмитренко // Всеукраїнська газета для спеціалістів ветеринарної медицини
«Здоров’я тварин і ліки», № 1 (193) Січень 2018 – ТОВ «Інтерконтиненталь-Україна», Київ, 2018. – С. 24. (2 ст.
(0,09 рд.арк.)
Дмитренко Н. І. Милі гримаси / Н. І. Дмитренко, Г. О. Омельченко // Всеукраїнська газета для спеціалістів
ветеринарної медицини «Здоров’я тварин і ліки», № 10 (202) Жовтень 2018 – ТОВ «Інтерконтиненталь-Україна»,
Київ, 2018. – С. 24. (1 ст. (0,05 рд.арк.)
Дмитренко Н.І. Використання у навчальному процесі методу активного проблемно-ситуативного аналізу для
більш якісної реалізації теоретичних знань в умовах виробництва / Н. І. Дмитренко // Матеріали 49-ї науковометодичної конференції викладачів і аспірантів «Гармонізація взаємодії закладів вищої освіти з ринком праці»,
21-22 лютого 2018 року, м. Полтава – С.32-34. (0,1 др.арк.)
Шерстюк Л.М. Вплив фізико-хімічних і фізіологічних процесів на гомеостаз організму // Матеріали міжнародної
науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах
глобалізації»: Зб.наук. праць.- Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 33. – С. 24-27.
Шерстюк Л. М.,Омельченко Г.О., Щербак В.І. «Запорука успіху – конкурентність спеціальності» // Матеріали 49-ї
науково-методичної конференції викладачів і аспірантів «Гармонізація взаємодії закладів вищої освіти». –
Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 38-40.
Шерстюк Л.М. Анохін Петро Кузьмич – автор теорії функціональних систем // Збірник наукових праць науковопрактичної конференції професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії за
підсумками науково-дослідної роботи в 2017 році (м. Полтава, 16-17 травня 2018 року). – Полтава: РВВ ПДАА,
2018. – С.243-246.
Омельченко Г.О., Щербак В.І. Вірність обраній меті (до дня народження фізіолога, доктора біологічних наук,
академіка АН України П.Г.Богача) /Збірник наукових праць науково-практичної конференції професорськовикладацького складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2017
році (м. Полтава, 16-17 травня 2018 року). – Полтава : РВВ ПДАА, 2018. – С. 239-240.
Корущак Н.С., Омельченко Г.О., Щербак В.І. Особливості травної системи шиншили /Матеріали студентської
наукової конференції, 25-26 квітня 2018 р. Том ІІ. – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 223-225.
Омельченко Г.О., Шерстюк Л.М., Щербак В.І. Запорука успіху – конкурентність спеціальності /Матеріали 49-ї
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науково-методичної конференції викладачів і аспірантів «Гармонізація взаємодії закладів вищої освіти з ринком
праці», Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 38-40.

Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ
ДОДАТКИ
ДОДАТОК 1
Копії Актів впровадження результатів науково-дослідних робіт у практичну діяльність підприємств у звітному періоді
додаються на ___________ арк.

ДОДАТОК 2
Копії отриманих охоронних документів у звітному періоді додаються на ___________ арк.
Копії отриманих свідоцтв авторського права у звітному періоді додаються на ___________ арк.

ДОДАТОК 3
Список опублікованих монографій,
розділів у колективних монографіях за результатами наукових досліджень у звітному періоді
№ з/п
1

Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок
2

Монографії
1
2
Розділи у колективних монографіях (кількість сторінок – перша та остання сторінки)
1

22
2

ДОДАТОК 4
Список опублікованих підручників за результатами наукових досліджень у звітному періоді
№ з/п
1

Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок
2

Підручники
1
2

ДОДАТОК 5
Список опублікованих навчальних посібників за результатами наукових досліджень у звітному періоді
№ з/п
1

Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок
2

Навчальні посібники
1
2

Начальний посібник «Морфологія та фізіологія мікроорганізмів» англійською мовою для студентів 2 курсу факультету ветеринарної
медицини спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» та 212 ««Якість і безпека продуктів тваринництва», затверджено Вченою Радою
СНАУ, протокол № 12 від 2.07.18. Автори: Нечипоренко О.Л., Фотіна Т.І., Авраменко Н.О., Фотіна Г.А., Омельченко Г.О. Суми,
2018 рік, 346 с., 14,5 друк.арк..
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ДОДАТОК 6
Список отриманих патентів
та свідоцтв авторського права за результатами наукових досліджень у звітному періоді
№ з/п
1

Назва документу

Вид документа

Дата набуття
чинності

Власник охоронного
документа

Винахідник

2

3

4

5

6

10.09.2018

Бердник В.П., Аранчій
Я.С., Киричко О.Б.,
Бублик О.О., Щербак
В.І., Марченко Т.М.

Бердник В.П., Аранчій
Я.С., Киричко О.Б.,
Бублик О.О., Щербак
В.І., Марченко Т.М.

Патенти

1

Спосіб застосування розчину
полтавського бішофіту для
підвищення маси тіла та
збереженості курчат-бройлерів

Патент на корисну
модель

2
Свідоцтва авторського права
1
2

ДОДАТОК 7
Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедр факультету в звітному періоді додається на
___________ арк.
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ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ НОРМАЛЬНОЇ І ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ ТВАРИН
ЗА 2018 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Бердник Василь Петрович
Науковий ступінь доктор ветеринарних наук
Вчене звання професор
Посада завідувач кафедри
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1
1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
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(рік початку і закінчення)

1

науково-дослідної роботи
план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

2

1
1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1
1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені (у переліку)
1
Перехідні (у переліку)
1

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
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№
з/п

Науковий керівник (виконавець
консультативної послуги),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання

консультативної (наукової) послуги

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені (у переліку)
1
Перехідні (у переліку)
1

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені (у переліку)

1

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
2. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
за кордоном (у міжнародних виданнях);
3. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)

х
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4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ)
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
8. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
10. опубліковано підручників
11. опубліковано навчальних посібників
12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
13. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
14. отримано свідоцтв авторського права
15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування

х
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у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
18. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
19. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
21. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,

Номер державної
реєстрації

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
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строки виконання (рік початку і
закінчення)
1

2

3

Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні (у переліку)

1

1.
Удосконалення
методів
діагностики мікоплазмозу свиней та
боротьби з ним.
2. Вивчення
лікувальних
і
профілактичних
властивостей
розчину полтавського бішофіту (
РПБ) та розробка методів його
застосування
у ветеринарній
медицині,
тваринництві
і
птахівництві.
3. Вплив
хлориду
натрію
на
фізіологічні та клінічні показники
організму поросят.
4. Властивості
сальмонел
та
стафілококів
як
збудників
токсикоінфекцій.

4. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
5. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
в інших виданнях:
1. Бердник В.П. Визнання заслуг // Здоров’я тварин і ліки.- 2018.
№1.- С. 28.
2. Бердник Василь Петрович // Золотий фонд нації. Vivat,
Україно!/ Упорядник
В.В. Болгов. 2018. - К.: Українська
конфедерація журналістів.- С. 61.
3. Бурцева Д.Д., Бердник В.П.
Годівля улюбленого кота
/Матеріали студентської наукової конференції, 25-26 квітня
2018 р. Том ІІ. – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 204-206.
4. Лизанець К.Ю., Бердник В.П. Що краще: випас табуном чи
стійлове утримання коней? /Матеріали студентської наукової
конференції, 25-26 квітня 2018 р. Том ІІ. – Полтава: РВВ
ПДАА, 2018. – С. 227-229.
за кордоном (у міжнародних виданнях);
6. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ)

х
4

4
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6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
23. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
24. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
25. опубліковано підручників
26. опубліковано навчальних посібників
27. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
28. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
Спосіб застосування розчину полтавського бішофіту для
підвищення маси тіла та збереженості курчат-бройлерів / Бердник
В.П., Аранчій Я.С., Бублик О.О., Щербак В.І., Марченко Т.М.
патентів на корисну модель;
29. отримано свідоцтв авторського права
30. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
31. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
32. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;

х
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33. створено науково-технічної продукції (НТП)

у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
34. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
35. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
36. участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних
комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо;
1.
2. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,

наукових премій
1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання (рік початку і
закінчення)

Номер державної
реєстрації

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість
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1

2

4

3

5

2.6. Нові (у переліку)

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік розробок повинен
відповідати кількості, що вказана в показнику «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:

№
з/п
1
1

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2

Важливі показники, які
характеризують рівень
отриманого наукового
результату; переваги над
аналогами, економічний,
соціальний ефект
3

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4

Дата акту
впровадження / *

5

Практичні результати, які
отримано ВНЗ від
впровадження (обладнання,
обсяг отриманих коштів,
налагоджено співпрацю для
подальшої роботи тощо)
6

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науковотехнічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність.
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при
його наявності.
2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств
Опис розробки
Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________
Автори. _________________________________________________________________________________________________________________
Основні характеристики, суть розробки ____________________________________________________________________________________
Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________
Порівняння із світовими аналогами _______________________________________________________________________________________
Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість __________________
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Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де
________________________

планується

реалізувати

результати

розробки

Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________
Дата акту впровадження _____________________ 2016 р.
Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________
Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________
Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра ______________________________
Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________
Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________
Розділ 3. Наукова робота студентів
№
з/п
1
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

Показники
2
Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього
Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього
з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами конкурсів студентських науководослідних робіт, усього
з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-учасників олімпіад, усього
з них: – Всеукраїнських олімпіад
– Міжнародних олімпіад
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього
з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад

Кількість
2
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5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1
8.
8.1.
8.2.
9.
10.
10.1.

– переможці Міжнародних олімпіад
Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього
з них: – Всеукраїнських наукових заходах
– Міжнародних наукових заходах
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього
з них, самостійно студентами
Кількість студентських наукових заходів, усього
з них: – Всеукраїнських
– Міжнародних
Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього
Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього
з них, самостійно студентами

2

2
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ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ НОРМАЛЬНОЇ І ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ ТВАРИН
ЗА 2018 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Бердник Ірина Юріївна
Науковий ступінь кандидат ветеринарних наук
Вчене звання доцент
Посада доцент кафедри
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1
1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
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(рік початку і закінчення)
1

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

2

1
1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1
1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені (у переліку)
1
Перехідні (у переліку)
1

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник (виконавець
консультативної послуги),

Дата,
номер договору,

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання

37

1

тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

замовник

2

3

консультативної (наукової) послуги
план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені (у переліку)
1
Перехідні (у переліку)
1

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені (у переліку)

1

7. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
8. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
за кордоном (у міжнародних виданнях);
9. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

х
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метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ)
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
3. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
4. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
5. опубліковано підручників
6. опубліковано навчальних посібників
7. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
8. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
Патент України № u 2018 02259 Спосіб застосування розчину
полтавського бішофіту для підвищення маси тіла та збереженості
курчат-бройлерів. / Бердник В.П., Аранчій Я.С., Киричко О.Б. та ін./
Заявл. 05.03.2018, опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17.
9. отримано свідоцтв авторського права
10. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
11. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;

х
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12. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою

отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
13. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
14. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
15. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
16. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
17. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій (грамота)
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).

40

№
з/п
1

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання (рік початку і
закінчення)

Номер державної
реєстрації

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні (у переліку)
10. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
11. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;

1

1.
Удосконалення
методів
діагностики мікоплазмозу свиней та
боротьби з ним.
2.
Вивчення
лікувальних
і
профілактичних
властивостей
розчину полтавського бішофіту (
РПБ) та розробка методів його
застосування
у ветеринарній
медицині,
тваринництві
і
птахівництві.
3.
Властивості сальмонел та
стафілококів
як
збудників
токсикоінфекцій.

в інших видання:
1. Нечипуренко В.В., Бердник І.Ю. Біологія бурого ведмедя та
особливості його поведінки на волі і в цирку /Матеріали
студентської наукової конференції, 25-26 квітня 2018 р. Том ІІ.
– Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 243-245.
2. Киричко О.Б., Бердник І.Ю. Комплексність навчального
процесу у підготовці лікарів ветеринарної медицини для
сучасного ринку праці /Матеріали 49-ї науково-методичної
конференції викладачів і аспірантів «Гармонізація взаємодії
закладів вищої освіти з ринком праці», Полтава: РВВ ПДАА,
2018. – С. 40-42.
за кордоном (у міжнародних виданнях);
12. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах

х
2

2
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даних (крім РИНЦ)
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
18. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
19. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
20. опубліковано підручників
21. опубліковано навчальних посібників
22. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
23. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
24. отримано свідоцтв авторського права
25. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
26. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
27. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
28. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,

х
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технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
29. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
30. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
31. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
32. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій
1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання (рік початку і
закінчення)

Номер державної
реєстрації

2

3

1

2.6. Нові (у переліку)

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5
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Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік розробок повинен
відповідати кількості, що вказана в показнику «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:

№
з/п
1
1

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2

Важливі показники, які
характеризують рівень
отриманого наукового
результату; переваги над
аналогами, економічний,
соціальний ефект
3

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4

Дата акту
впровадження / *

5

Практичні результати, які
отримано ВНЗ від
впровадження (обладнання,
обсяг отриманих коштів,
налагоджено співпрацю для
подальшої роботи тощо)
6

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науковотехнічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність.
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при
його наявності.
2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств
Опис розробки
Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________
Автори. _________________________________________________________________________________________________________________
Основні характеристики, суть розробки ____________________________________________________________________________________
Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________
Порівняння із світовими аналогами _______________________________________________________________________________________
Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість __________________
Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки ________________________
Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________
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Дата акту впровадження _____________________ 2016 р.
Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________
Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________
Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра ______________________________
Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________
Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________
Розділ 3. Наукова робота студентів
№
з/п
1
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.

Показники

Кількість

2
Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього
Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього
з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами конкурсів студентських науководослідних робіт, усього
з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-учасників олімпіад, усього
з них: – Всеукраїнських олімпіад
– Міжнародних олімпіад
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього
з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад
– переможці Міжнародних олімпіад
Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього
з них: – Всеукраїнських наукових заходах
– Міжнародних наукових заходах

3
1

1
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Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього
з них, самостійно студентами
Нечипуренко В.В., Бердник І.Ю. Біологія бурого ведмедя та особливості його поведінки на волі і в цирку
/Матеріали студентської наукової конференції, 25-26 квітня 2018 р. Том ІІ. – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 243245.
8.
Кількість студентських наукових заходів, усього
8.1. з них: – Всеукраїнських
– Міжнародних
8.2.
9.
Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього
10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього
10.1. з них, самостійно студентами
7.
7.1

ІНФОРМАЦІЯ

1
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ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ

ПРАЦІВНИКІВ

КАФЕДРИ НОРМАЛЬНОЇ І ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ ТВАРИН
ЗА 2018 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Бублик Оксана Олександрівна
Науковий ступінь кандидат ветеринарних наук
Вчене звання доцент
Посада доцент кафедри
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1
1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7
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1
1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1
1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені (у переліку)
1
Перехідні (у переліку)
1

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник (виконавець
консультативної послуги),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання

консультативної (наукової) послуги

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8
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Завершені (у переліку)
1
Перехідні (у переліку)
1

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені (у переліку)

1

13. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
14. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
за кордоном (у міжнародних виданнях);
15. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ)

х
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6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
33. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
34. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
35. опубліковано підручників
36. опубліковано навчальних посібників
37. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
38. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
39. отримано свідоцтв авторського права
40. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
41. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
42. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
43. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,

х
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матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
44. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
45. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
46. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
47. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п
1

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання (рік початку і
закінчення)

Номер державної
реєстрації

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні (у переліку)
1

1.

Удосконалення

методів

16. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих

х
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діагностики мікоплазмозу свиней та
боротьби з ним.
2.
Вивчення
лікувальних
і
профілактичних
властивостей
розчину полтавського бішофіту (
РПБ) та розробка методів його
застосування
у ветеринарній
медицині,
тваринництві
і
птахівництві.

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
17. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
за кордоном (у міжнародних виданнях);
18. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ)
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
48. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
49. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
50. опубліковано підручників
51. опубліковано навчальних посібників
52. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
53. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
Патент України № u 2018 02259 Спосіб застосування розчину

х
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полтавського бішофіту для підвищення маси тіла та збереженості
курчат-бройлерів. / Бердник В.П., Аранчій Я.С., Киричко О.Б. та ін./
Заявл. 05.03.2018, опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17.
54. отримано свідоцтв авторського права
55. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
56. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
57. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
58. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
59. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
60. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
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матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
61. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
62. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій
1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання (рік початку і
закінчення)

Номер державної
реєстрації

2

3

1

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.6. Нові (у переліку)

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік розробок повинен
відповідати кількості, що вказана в показнику «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:

№
з/п
1
1

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2

Важливі показники, які
характеризують рівень
отриманого наукового
результату; переваги над
аналогами, економічний,
соціальний ефект
3

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4

Дата акту
впровадження / *

5

Практичні результати, які
отримано ВНЗ від
впровадження (обладнання,
обсяг отриманих коштів,
налагоджено співпрацю для
подальшої роботи тощо)
6

54
/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науковотехнічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність.
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при
його наявності.
2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств
Опис розробки
Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________
Автори. _________________________________________________________________________________________________________________
Основні характеристики, суть розробки ____________________________________________________________________________________
Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________
Порівняння із світовими аналогами _______________________________________________________________________________________
Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість __________________
Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки ________________________
Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________
Дата акту впровадження _____________________ 2016 р.
Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________
Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________
Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра ______________________________
Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________
Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________
Розділ 3. Наукова робота студентів
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№
з/п

Показники

1
1.
2.
2.1.
2.2.

2
Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього
Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього
з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами конкурсів студентських науково3.
дослідних робіт, усього
3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР
3.2.
4.
Кількість студентів-учасників олімпіад, усього
4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад
– Міжнародних олімпіад
4.2.
5.
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього
5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад
– переможці Міжнародних олімпіад
5.2.
6.
Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього
6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах
– Міжнародних наукових заходах
6.2.
7.
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього
7.1 з них, самостійно студентами
8.
Кількість студентських наукових заходів, усього
8.1. з них: – Всеукраїнських
– Міжнародних
8.2.
9.
Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього
10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього
10.1. з них, самостійно студентами

ІНФОРМАЦІЯ

Кількість
3
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ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ

ПРАЦІВНИКІВ

КАФЕДРИ НОРМАЛЬНОЇ І ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ ТВАРИН
ЗА 2018 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Киричко Олена Борисівна
Науковий ступінь кандидат ветеринарних наук
Вчене звання доцент
Посада доцент кафедри
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1
1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7
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1
1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1
1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені (у переліку)
1
Перехідні (у переліку)
1

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник (виконавець
консультативної послуги),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання

консультативної (наукової) послуги

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8
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Завершені (у переліку)
Дмитренко Н. І., Киричко О. Б.,
тематика роботи: «Фізіологічні та
патофізіологічні аспекти перебігу
вагітності у собак та їх корекція»,
строк виконання до 31 грудня 2018
року.

1

Замовник
Карпенко С. В.

2500 грн

2500 грн

Надання консультацій з наступних питань:

фізіологія перебігу вагітності у
дрібних домашніх тварин;

періоди перебігу вагітності у
собак;

сучасні засоби для корекції
перебігу вагітності.

1

Перехідні (у переліку)
1

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені (у переліку)
19. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих

1

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
20. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
за кордоном (у міжнародних виданнях);
21. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)

х
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4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ)
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
63. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
64. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
65. опубліковано підручників
66. опубліковано навчальних посібників
67. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
68. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
69. отримано свідоцтв авторського права
70. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
71. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
72. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування

х
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у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
73. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
74. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
75. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
76. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
77. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,

Номер державної
реєстрації

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
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строки виконання (рік початку і
закінчення)
1

2

3

Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні (у переліку)

1

Вивчення
лікувальних
властивостей розчину полтавського
бішофіту та розробка методів його
застосування
у ветеринарній
медицині і тваринництві

22. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
1. Патент України № u 2018 02259 Спосіб застосування розчину
полтавського бішофіту для підвищення маси тіла та збереженості
курчат-бройлерів. / Бердник В.П., Аранчій Я.С., Киричко О.Б. та ін./
Заявл. 05.03.2018, опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17.
2. Звіт про результати визначення активного фармацевтичного
інгредієнту у м’ясі поросят за допомогою ВЕРХ-ЕСІ-МС
23. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
1. Киричко О.Б., Бердник І.Ю. Комплексність навчального процесу у
підготовці лікарів ветеринарної медицини для сучасного ринку праці
// 49-та науково-методична конференція викладачів і аспірантів
«Гармонізація взаємодії закладів вищої освіти з ринком праці» (м.
Полтава, 21-22 лютого 2018 р.). Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 4042.
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:
1.
49-та науково-методична конференція викладачів і аспірантів
«Гармонізація взаємодії закладів вищої освіти з ринком праці» (м.
Полтава, 21-22 лютого 2018 р.).
за кордоном (у міжнародних виданнях);
24. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ)

2

1

1
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6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
78. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
79. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
80. опубліковано підручників
81. опубліковано навчальних посібників
82. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
83. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
Патент України № u 2018 02259 Спосіб застосування розчину
полтавського бішофіту для підвищення маси тіла та збереженості
курчат-бройлерів. / Бердник В.П., Аранчій Я.С., Киричко О.Б. та ін./
Заявл. 05.03.2018, опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17.
патентів на корисну модель;
84. отримано свідоцтв авторського права
85. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
86. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
87. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;

х

1
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у міжнародних наукових конкурсах;
88. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
89. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
90. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
91. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
1.
92. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,

наукових премій (грамота)
1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
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№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання (рік початку і
закінчення)

Номер державної
реєстрації

2

3

1

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.6. Нові (у переліку)

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік розробок повинен
відповідати кількості, що вказана в показнику «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:

№
з/п
1
1

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2

Важливі показники, які
характеризують рівень
отриманого наукового
результату; переваги над
аналогами, економічний,
соціальний ефект
3

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4

Дата акту
впровадження / *

5

Практичні результати, які
отримано ВНЗ від
впровадження (обладнання,
обсяг отриманих коштів,
налагоджено співпрацю для
подальшої роботи тощо)
6

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науковотехнічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність.
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при
його наявності.
2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств
Опис розробки
Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________
Автори. _________________________________________________________________________________________________________________
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Основні
характеристики,
суть
розробки
____________________________________________________________________________________
Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________
Порівняння із світовими аналогами _______________________________________________________________________________________
Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість __________________
Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки ________________________
Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________
Дата акту впровадження _____________________ 2016 р.
Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________
Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________
Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра ______________________________
Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________
Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________
Розділ 3. Наукова робота студентів
№
з/п
1
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.

Показники
2
Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього
Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього
з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами конкурсів студентських науководослідних робіт, усього
з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-учасників олімпіад, усього

Кількість
9

3
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4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.

7.

7.1

з них: – Всеукраїнських олімпіад
Всеукраїнська студентська олімпіада з біології (секція біологія тварин) м. Миколаїв, травень 2017 р.
– Міжнародних олімпіад
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього
з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад
з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад
ІІІ місце- Бутко К. Всеукраїнська студентська олімпіада з біології (секція біологія тварин) м. Миколаїв, травень
2017 р.
– переможці Міжнародних олімпіад
Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього
з них: – Всеукраїнських наукових заходах
– Міжнародних наукових заходах
1. Бондаренко К.В.,студентка ОКР «Бакалавр» факультету ветеринарної медицини. Життя та досягнення
Авіценни // Студентська наукова конференція Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 25-26
квітня2018 р.).
2. Корущак Н.С.,студентка ОКР «Бакалавр» факультету ветеринарної медицини. Основи анатомії Леонардо
да Вінчі // Студентська наукова конференція Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 25-26
квітня2018 р.).
3. Сидоренко В.В .,студент СВО «Магістр» факультету ветеринарної медицини. Закономірності формування
колострального імунитету в телят // Студентська наукова конференція Полтавської державної аграрної
академії (м. Полтава, 25-26 квітня2018 р.).
4. Хоменко А.М., студентка ОКР «Магістр» факультету ветеринарної медицини. До 110-річчя засновника
ветеринарної мікотоксикології та радянської школи мікології А.Х. Саркісова // Студентська наукова
конференція Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 25-26 квітня2018 р.).
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього
з них, самостійно студентами
1. Бондаренко К.В. Життя та досягнення Авіценни // Матеріали студентської наукової конференції
Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 25-26 квітня 018 р.). Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С.
201-202.
2. Корущак Н.С. Основи анатомії Леонардо да Вінчі // Матеріали студентської наукової конференції
Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 25-26 квітня 2018 р.). Полтава: РВВ ПДАА, 2018. –
С. 225-227.
3. Сидоренко В.В. Закономірності формування колострального імунитету в телят // Матеріали студентської
наукової конференції Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 25-26 квітня 2018 р.). Полтава:
РВВ ПДАА, 2018. – С. 258-260.

3
1
1

4

4

4
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4. Хоменко А.М. До 110-річчя засновника ветеринарної мікотоксикології та радянської школи мікології А.Х.
Саркісова // Матеріали студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії (м.
Полтава, 25-26 квітня 2018 р.). Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 271-273.
8.
Кількість студентських наукових заходів, усього
8.1. з них: – Всеукраїнських
– Міжнародних
8.2.
9.
Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього
10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього
10.1. з них, самостійно студентами

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ НОРМАЛЬНОЇ І ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ ТВАРИН
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ЗА 2018 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Омельченко Ганна Олексіївна
Науковий ступінь кандидат ветеринарних наук
Вчене звання доцент
Посада доцент кафедри
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1
1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

1

2

1

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7
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1.3.

НДР,

що

фінансуються

за

угодами

міжнародного

співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1
1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені (у переліку)
1
Перехідні (у переліку)
1

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник (виконавець
консультативної послуги),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Завершені (у переліку)

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання

консультативної (наукової) послуги

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

70
Омельченко Г.О.

1

СФГ Хан

1000 грн.

1000 грн.

-проведено дезннфекцію приміщень,
- проведено вакцинацію поголів’я

Перехідні (у переліку)
1

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені (у переліку)

1

25. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
26. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
за кордоном (у міжнародних виданнях);
27. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ)
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор

х
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7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
93. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
94. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
95. опубліковано підручників
96. опубліковано навчальних посібників
97. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
98. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
99. отримано свідоцтв авторського права
100. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках,
форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
101. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
102. отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
103. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,

х
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сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
104. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
105. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
106. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
107. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей,
орденів, наукових премій (грамота)
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п
1

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання (рік початку і
закінчення)

Номер державної
реєстрації

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні (у переліку)
1

1.
Удосконалення
методів
діагностики мікоплазмозу свиней та

28. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними

х
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боротьби з ним.
2.
Вивчення
лікувальних
і
профілактичних
властивостей
розчину полтавського бішофіту (
РПБ) та розробка методів його
застосування
у ветеринарній
медицині,
тваринництві
і
птахівництві.

аналогами
29. кількість публікацій (статей), усього

у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
1. Авраменко Н.О., Омельченко Г.О. Мікроструктурні особливості
м’язової тканини диких тварин //
Вісник Сумського
національного аграрного університету, серія «Ветеринарна
медицина», випуск 1 (42), 2018. – С. 19-21.

в інших виданнях
1. Дмитренко Н. І. Милі гримаси / Н. І. Дмитренко, Г. О.
Омельченко // Всеукраїнська газета для спеціалістів ветеринарної
медицини «Здоров’я тварин і ліки», № 10 (202) Жовтень 2018 –
ТОВ «Інтерконтиненталь-Україна», Київ, 2018. – С. 24. (1 ст. (0,05
рд.арк.)
2. Омельченко Г.О., Шерстюк Л.М., Щербак В.І. Запорука успіху –
конкурентність спеціальності /Матеріали 49-ї науково-методичної
конференції викладачів і аспірантів «Гармонізація взаємодії
закладів вищої освіти з ринком праці», Полтава: РВВ ПДАА,
2018. – С.
30. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ)

3

1

2
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6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
108. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
109. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
110. опубліковано підручників
111. опубліковано навчальних посібників
Начальний посібник «Морфологія та фізіологія мікроорганізмів»
англійською мовою для студентів 2 курсу факультету
ветеринарної медицини спеціальності 211 «Ветеринарна
медицина» та 212 ««Якість і безпека продуктів тваринництва»,
затверджено Вченою Радою СНАУ, протокол № 12 від 2.07.18.
Автори: Нечипоренко
О.Л., Фотіна Т.І., Авраменко Н.О.,
Фотіна Г.А., Омельченко Г.О. Суми, 2018 рік, 346 с., 14,5
друк.арк.
112. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
113. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
114. отримано свідоцтв авторського права
115. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках,
форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
116. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;

1
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у міжнародних наукових конкурсах;
117. отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
118. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
119. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
120. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
121. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
122. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей,
орденів, наукових премій
1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
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№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання (рік початку і
закінчення)

Номер державної
реєстрації

2

3

1

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.6. Нові (у переліку)

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік розробок повинен
відповідати кількості, що вказана в показнику «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:

№
з/п
1
1

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2

Важливі показники, які
характеризують рівень
отриманого наукового
результату; переваги над
аналогами, економічний,
соціальний ефект
3

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4

Дата акту
впровадження / *

5

Практичні результати, які
отримано ВНЗ від
впровадження (обладнання,
обсяг отриманих коштів,
налагоджено співпрацю для
подальшої роботи тощо)
6

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науковотехнічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність.
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при
його наявності.
2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств
Опис розробки
Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________
Автори. _________________________________________________________________________________________________________________
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Основні
характеристики,
суть
розробки
____________________________________________________________________________________
Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________
Порівняння із світовими аналогами _______________________________________________________________________________________
Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість __________________
Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки ________________________
Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________
Дата акту впровадження _____________________ 2016 р.
Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________
Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________
Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра ______________________________
Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________
Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________
Розділ 3. Наукова робота студентів
№
з/п
1
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

Показники
2
Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього
Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього
з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами конкурсів студентських науководослідних робіт, усього
з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР

Кількість
3
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Кількість студентів-учасників олімпіад, усього
з них: – Всеукраїнських олімпіад
– Міжнародних олімпіад
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього
з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад
ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Біологія» секція «Біологія тварин» для здобувачів
вищої освіти закладів вищої освіти України III-IV рівнів акредитації. м. Миколаїв, 18-20 квітня 2018 р. ,VІ місце
із врученням диплома ІІІ ступеня – Бутко Катерина Олександрівна, Полтавська державна аграрна академія, яка
набрала 122 балів із 200 можливих.
– переможці Міжнародних олімпіад
5.2.
6.
Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього
6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах
– Міжнародних наукових заходах
6.2.
7.
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього
Бондаренко К.В., Омельченко Г.О., Дмитренко Н.І. Морфометричні показники нирок котів /Матеріали
студентської наукової конференції, 25-26 квітня 2018 р. Том ІІ. – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 203-204.
Корущак Н.С., Омельченко Г.О., Щербак В.І. Особливості травної системи шиншили /Матеріали студентської
наукової конференції, 25-26 квітня 2018 р. Том ІІ. – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 223-225.
Шкарін Б.В., Омельченко Г.О. Морфологічні особливості внутрішніх органів звичайної щуки та коропа
звичайного /Матеріали студентської наукової конференції, 25-26 квітня 2018 р. Том ІІ. – Полтава: РВВ ПДАА,
2018. – С. 283-284.
7.1 з них, самостійно студентами
8.
Кількість студентських наукових заходів, усього
8.1. з них: – Всеукраїнських
– Міжнародних
8.2.
9.
Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього
10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього
10.1. з них, самостійно студентами
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ НОРМАЛЬНОЇ І ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ ТВАРИН

5
1

3
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ЗА 2018 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Дмитренко Надія Іванівна
Науковий ступінь кандидат ветеринарних наук
Вчене звання доцент
Посада доцент кафедри
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1
1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

1

2

1

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7
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1.3.

НДР,

що

фінансуються

за

угодами

міжнародного

співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1
1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені (у переліку)
1
Перехідні (у переліку)
1

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник (виконавець
консультативної послуги),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Завершені (у переліку)

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання

консультативної (наукової) послуги

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8
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1

Дмитренко Н. І., Киричко О. Б.,
тематика роботи: «Фізіологічні та
патофізіологічні аспекти перебігу
вагітності у собак та їх корекція»,
строк виконання до 31 грудня 2018
року.

Замовник
Карпенко С. В.

2500 грн

2500 грн

Надання консультацій з наступних питань:
 фізіологія перебігу вагітності у
дрібних домашніх тварин;
 періоди перебігу вагітності у собак;
 сучасні засоби для корекції перебігу
вагітності.

1

Перехідні (у переліку)
1

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені (у переліку)
31. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих

1

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
32. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
в інших виданнях:
1. Дмитренко Н. І. Цистит у котів / Н. І. Дмитренко // Всеукраїнська
газета для спеціалістів ветеринарної медицини «Здоров’я тварин і
ліки», № 1 (193) Січень 2018 – ТОВ «ІнтерконтинентальУкраїна», Київ, 2018. – С. 24. (2 ст. (0,09 рд.арк.)

х
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2. Дмитренко Н. І. Милі гримаси / Н. І. Дмитренко, Г. О.
Омельченко // Всеукраїнська газета для спеціалістів ветеринарної
медицини «Здоров’я тварин і ліки», № 10 (202) Жовтень 2018 –
ТОВ «Інтерконтиненталь-Україна», Київ, 2018. – С. 24. (1 ст. (0,05
рд.арк.)
3. Дмитренко Н.І. Використання у навчальному процесі методу
активного проблемно-ситуативного аналізу для більш якісної
реалізації теоретичних знань в умовах виробництва / Н. І.
Дмитренко // Матеріали 49-ї науково-методичної конференції
викладачів і аспірантів «Гармонізація взаємодії закладів вищої
освіти з ринком праці», 21-22 лютого 2018 року, м. Полтава –
С.32-34. (0,1 др.арк.)
за кордоном (у міжнародних виданнях);
33. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ)
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
123. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
124. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
125. опубліковано підручників
126. опубліковано навчальних посібників

83
захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
128. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
129. отримано свідоцтв авторського права
130. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках,
форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
131. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
132. отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
133. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
134. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
127.

х
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методів, теорій;
135. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
136. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
137. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей,
орденів, наукових премій
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п
1

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання (рік початку і
закінчення)

Номер державної
реєстрації

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні (у переліку)
34. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих

1

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
35. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
за кордоном (у міжнародних виданнях);
36. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

х
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гуманітарних Copernicus)
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ)
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
138. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
139. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
140. опубліковано підручників
141. опубліковано навчальних посібників
142. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
143. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
144. отримано свідоцтв авторського права
145. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках,
форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
146. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
147. отримано переможних місць у наукових конкурсах з

х
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метою отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
148. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
149. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
150. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
151. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
152. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей,
орденів, наукових премій
1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
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№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання (рік початку і
закінчення)

Номер державної
реєстрації

2

3

1

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.6. Нові (у переліку)

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік розробок повинен
відповідати кількості, що вказана в показнику «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:

№
з/п
1
1

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2

Важливі показники, які
характеризують рівень
отриманого наукового
результату; переваги над
аналогами, економічний,
соціальний ефект
3

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4

Дата акту
впровадження / *

5

Практичні результати, які
отримано ВНЗ від
впровадження (обладнання,
обсяг отриманих коштів,
налагоджено співпрацю для
подальшої роботи тощо)
6

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науковотехнічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність.
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при
його наявності.
2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств
Опис розробки
Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________
Автори. _________________________________________________________________________________________________________________
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Основні
характеристики,
суть
розробки
____________________________________________________________________________________
Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________
Порівняння із світовими аналогами _______________________________________________________________________________________
Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість __________________
Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки ________________________
Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________
Дата акту впровадження _____________________ 2016 р.
Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________
Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________
Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра ______________________________
Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________
Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________
Розділ 3. Наукова робота студентів
№
з/п
1
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

Показники
2
Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього
Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього
з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами конкурсів студентських науководослідних робіт, усього
з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР

Кількість
1
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Кількість студентів-учасників олімпіад, усього
з них: – Всеукраїнських олімпіад
– Міжнародних олімпіад
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього
з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад
– переможці Міжнародних олімпіад
Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього
з них: – Всеукраїнських наукових заходах
– Міжнародних наукових заходах
Бондаренко К.В., Омельченко Г.О., Дмитренко Н.І. Морфометричні показники нирок котів /Матеріали
студентської наукової конференції, 25-26 квітня 2018 р. Том ІІ. – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 203-204.
7.
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього
7.1 з них, самостійно студентами
Бондаренко К.В., Омельченко Г.О., Дмитренко Н.І. Морфометричні показники нирок котів /Матеріали
студентської наукової конференції, 25-26 квітня 2018 р. Том ІІ. – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 203-204.
8.
Кількість студентських наукових заходів, усього
8.1. з них: – Всеукраїнських
– Міжнародних
8.2.
9.
Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього
10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього
10.1. з них, самостійно студентами
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1

1
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КАФЕДРИ НОРМАЛЬНОЇ І ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА

ФІЗІОЛОГІЇ ТВАРИН

ЗА 2018 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Шерстюк Любов Миколаївна
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада старший викладач кафедри
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1
1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

1

2

1

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7
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1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1
1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені (у переліку)
1
Перехідні (у переліку)
1

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник (виконавець
консультативної послуги),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання

консультативної (наукової) послуги

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8
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Завершені (у переліку)
1

ВиконавецьШерстюк
Любов
Миколаївна. Тематика роботи: Наукове
обгрунтування механізму впливу макро- й
мікроелементів на організм тварини та
збалансованість раціону.

13 квітня 2018 р.
Договір № 4
Замовник:
Меншікова Н.П.

1000 грн.

1000 грн.

Надання консультацій з питань:
-використання різних доз натрію хлориду в раціоні
тварини;
-сучасні фармакологічні засоби;
-методи застосування різних сполук макро- та
мікроелементів.

Перехідні (у переліку)
1

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені (у переліку)

1

37. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
38. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
за кордоном (у міжнародних виданнях);
39. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

х
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гуманітарних Copernicus)
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ)
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
153. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
154. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
155. опубліковано підручників
156. опубліковано навчальних посібників
157. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
158. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
159. отримано свідоцтв авторського права
160. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках,
форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
161. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
162. отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;

х
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у міжнародних наукових конкурсах;
163. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
164. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
165. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
166. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
167. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей,
орденів, наукових премій
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання (рік початку і

Номер державної
реєстрації

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість
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закінчення)
1

2

3

4

5

2.5. Перехідні (у переліку)
40. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих

1

1.
Вплив хлориду натрію на
фізіологічні та клінічні показники
організму поросят.

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
41. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
1.
за кордоном (у міжнародних виданнях);
1.Шерстюк Л.М. Вплив фізико-хімічних і фізіологічних процесів на
гомеостаз організму // Матеріали міжнародної науково-практичної
інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і
освіти в умовах глобалізації»: Зб.наук. праць.- ПереяславХмельницький, 2018. Вип. 33. – С. 24-27.
У т.ч. інших виданнях:
1. Шерстюк Л. М.,Омельченко Г.О., Щербак В.І. «Запорука успіху –
конкурентність спеціальності» // Матеріали 49-ї науково-методичної
конференції викладачів і аспірантів «Гармонізація взаємодії закладів
вищої освіти». – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 38-40.
2. Шерстюк Л.М. Анохін Петро Кузьмич – автор теорії
функціональних систем // Збірник наукових праць науковопрактичної
конференції
професорсько-викладацького
складу
Полтавської державної аграрної академії за підсумками науководослідної роботи в 2017 році (м. Полтава, 16-17 травня 2018 року). –
Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С.243-246.
42. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)

х
3

1

2
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5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ)
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
168. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
169. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
170. опубліковано підручників
171. опубліковано навчальних посібників
172. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
173. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
174. отримано свідоцтв авторського права
175. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках,
форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
176. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
177. отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;

х
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створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
179. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
180. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
181. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
182. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей,
орденів, наукових премій
178.

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання (рік початку і
закінчення)

Номер державної
реєстрації

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість
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1

2

4

3

5

2.6. Нові (у переліку)

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік розробок повинен
відповідати кількості, що вказана в показнику «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:

№
з/п
1
1

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2

Важливі показники, які
характеризують рівень
отриманого наукового
результату; переваги над
аналогами, економічний,
соціальний ефект
3

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4

Дата акту
впровадження / *

5

Практичні результати, які
отримано ВНЗ від
впровадження (обладнання,
обсяг отриманих коштів,
налагоджено співпрацю для
подальшої роботи тощо)
6

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науковотехнічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність.
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при
його наявності.
2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств
Опис розробки
Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________
Автори. _________________________________________________________________________________________________________________
Основні характеристики, суть розробки ____________________________________________________________________________________
Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________
Порівняння із світовими аналогами _______________________________________________________________________________________
Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість __________________
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Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де
________________________

планується

реалізувати

результати

розробки

Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________
Дата акту впровадження _____________________ 2016 р.
Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________
Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________
Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра ______________________________
Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________
Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________
Розділ 3. Наукова робота студентів
№
з/п
1
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

Показники
2
Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього
Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього
з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами конкурсів студентських науководослідних робіт, усього
з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-учасників олімпіад, усього
з них: – Всеукраїнських олімпіад
– Міжнародних олімпіад
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього
з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад

Кількість
3
1
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– переможці Міжнародних олімпіад
Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього
з них: – Всеукраїнських наукових заходах
– Міжнародних наукових заходах
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього
з них, самостійно студентами
з них, самостійно студентами
Гуляр В.Г. Вільям Гарвей – засновник сучасної фізіології та ембріології (до 440-річчя з дня народження)//
7.1 1.
Матеріали студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії. Том II. Секція
ветеринарна медицина. (Полтава, 25-26 квітня 2018 р.).- Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 209-211.
8.
Кількість студентських наукових заходів, усього
8.1. з них: – Всеукраїнських
– Міжнародних
8.2.
9.
Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього
10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього
10.1. з них, самостійно студентами
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ НОРМАЛЬНОЇ І ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ ТВАРИН

1

1
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ЗА 2018 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Щербак Володимир Іванович
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада старший викладач кафедри
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1
1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

1

2

1

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

102
1.3.

НДР,

що

фінансуються

за

угодами

міжнародного

співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1
1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені (у переліку)
1
Перехідні (у переліку)
1

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник (виконавець
консультативної послуги),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Завершені (у переліку)

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання

консультативної (наукової) послуги

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8
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1
Перехідні (у переліку)
1

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Номер державної
реєстрації

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені (у переліку)

1

43. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
44. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
за кордоном (у міжнародних виданнях);
45. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ)
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор
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7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
183. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
184. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
185. опубліковано підручників
186. опубліковано навчальних посібників
187. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
188. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
189. отримано свідоцтв авторського права
190. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках,
форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
191. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
192. отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
193. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
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сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
194. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
195. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
196. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
197. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей,
орденів, наукових премій
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання (рік початку і
закінчення)

Номер державної
реєстрації

2

3

1

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні (у переліку)
1

1.
Вивчення
профілактичних

лікувальних
і
властивостей

46. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
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розчину полтавського бішофіту (
РПБ) та розробка методів його
застосування
у ветеринарній
медицині,
тваринництві
і
птахівництві.

аналогами
47. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
в інших виданнях:
1. Омельченко Г.О., Щербак В.І. Вірність обраній меті (до дня
народження фізіолога, доктора біологічних наук, академіка АН
України П.Г.Богача) /Збірник наукових праць науково-практичної
конференції професорсько-викладацького складу Полтавської
державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної
роботи в 2017 році (м. Полтава, 16-17 травня 2018 року). –
Полтава : РВВ ПДАА, 2018. – С. 239-240.
2. Корущак Н.С., Омельченко Г.О., Щербак В.І. Особливості травної
системи шиншили /Матеріали студентської наукової конференції,
25-26 квітня 2018 р. Том ІІ. – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 223225.
3. Омельченко Г.О., Шерстюк Л.М., Щербак В.І. Запорука успіху –
конкурентність спеціальності /Матеріали 49-ї науково-методичної
конференції викладачів і аспірантів «Гармонізація взаємодії
закладів вищої освіти з ринком праці», Полтава: РВВ ПДАА,
2018. – С. 38-40.
за кордоном (у міжнародних виданнях);
48. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ)
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних

3
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виданнях, які мають імпакт-фактор
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
198. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
199. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
200. опубліковано підручників
201. опубліковано навчальних посібників
202. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
203. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
Патент України № u 2018 02259 Спосіб застосування розчину
полтавського бішофіту для підвищення маси тіла та збереженості
курчат-бройлерів. / Бердник В.П., Аранчій Я.С., Киричко О.Б. та ін./
Заявл. 05.03.2018, опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17.
204. отримано свідоцтв авторського права
205. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках,
форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
206. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
207. отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
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у міжнародних наукових конкурсах;
208. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
209. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
210. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
211. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
212. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей,
орденів, наукових премій
1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання (рік початку і

Номер державної
реєстрації

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість
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закінчення)
1

2

4

3

5

2.6. Нові (у переліку)

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік розробок повинен
відповідати кількості, що вказана в показнику «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:

№
з/п
1
1

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2

Важливі показники, які
характеризують рівень
отриманого наукового
результату; переваги над
аналогами, економічний,
соціальний ефект
3

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4

Дата акту
впровадження / *

5

Практичні результати, які
отримано ВНЗ від
впровадження (обладнання,
обсяг отриманих коштів,
налагоджено співпрацю для
подальшої роботи тощо)
6

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науковотехнічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність.
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при
його наявності.
2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств
Опис розробки
Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________
Автори. _________________________________________________________________________________________________________________
Основні характеристики, суть розробки ____________________________________________________________________________________
Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________
Порівняння із світовими аналогами _______________________________________________________________________________________
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Економічна привабливість розробки для просування на ринок,
__________________

впровадження

та

реалізації,

показники,

вартість

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки ________________________
Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________
Дата акту впровадження _____________________ 2016 р.
Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________
Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________
Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра ______________________________
Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________
Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________
Розділ 3. Наукова робота студентів
№
з/п
1
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.

Показники

Кількість

2
Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього
Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього
з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами конкурсів студентських науководослідних робіт, усього
з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-учасників олімпіад, усього
з них: – Всеукраїнських олімпіад
– Міжнародних олімпіад
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього

3
1

111
з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад
– переможці Міжнародних олімпіад
Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього
з них: – Всеукраїнських наукових заходах
– Міжнародних наукових заходах
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього
з них, самостійно студентами
Корущак Н.С., Омельченко Г.О., Щербак В.І. Особливості травної системи шиншили /Матеріали студентської
наукової конференції, 25-26 квітня 2018 р. Том ІІ. – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 223-225.
8.
Кількість студентських наукових заходів, усього
8.1. з них: – Всеукраїнських
– Міжнародних
8.2.
9.
Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього
10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього
10.1. з них, самостійно студентами
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1

1

1

